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Landoj Prezoj

Angla Sil. 4
Argentina pes. or. 2
Austria Sil. 5
Belga belgoj 5
Brazila milr. 5
Bulgara lev. bulg. 100
Ĉeĥoslovaka kron. ĉek. 26
Dana kronoj d. 3
Estona est. kr. 3
Finnlanda mark. finl. 30
Franca frankoj fr. 18
Germana mark. or. 3
Greka draĥmoj 54
Hispana pesetoj 4,6
Hungara kronoj or. 4
Itala liroj ital. la
Japana jen. 1,5
Jugoslava dinaroj 40
Litova lid. 7,5
Latva lat. 4
Nederlanda gulden. 2
Noivega kron. norv. 3
Pola zlot. 6
Portugala . eskud. 15
Rumana lev. rum. 150
Rusa kop. oraj. 1,50
8veda kron. sv. 8
8visa frank. sv. 4
Usona » dolaro 1

Abonon por Int. Ped. Revuo sendu en
nacia mono per registrita letero plejeble

pere de via landa agento al la
administrejo.

Membroj de la germana asocio sendu la
kotizon (4.— M: 1,— M' por la germ. asocio,
kaj 3.—M por Int. Ped. Revuo) al giro-
konto „Esperanto-Ve^tlnigŭng deutscher
Lehrer, Leipzig-Leutsch, No.27.8: 7“, mem-
broj de la saksa asocio al k-go Schonherr,
Dresden, ĝiro Dresden 30 560, poŝteeko

Dresden 112 617.

Varbu abonantojn 
por Int. Ped. Revuo

AGENTOJ DE TAGE.

Vian kotizon akceptas.

En Landoj

Angla: F-ino Kate Hancook, 172
SackvilleRd., Hove, 8ussex.

Aŭstra: Josef Feder, Wieu II/I, Er-
lafstr. 8/9.

Belga: Lab. Esp. Grupo, 24. rue dt
Sŭvignŭ -Anderlecht, Bruiel- 
Its. poŝtĉ. 124.801.

Blankrusa: Agentejo Esperanto, D. Snej- 
ko, Minsk, Poŝtkesto 33.

Bulgara: Ivan 8arafov, Coltmo-stlo,
Kazanlika regiono.

Ĉeĥoslovaka: Albin Neuŝil, lernejestro, 
Olomoue-Neredin.

Dana: La Foria Voko, Dana Es-
peranto-Gazeto, Poŝtlronto: 
8584. — S-ro Paul Neergaard 
Kastelsveĵ 21, Kopenhago.

Estona: Agnes Dresen, Poska tanav
29-6, Tallinn.

Finnlanda: ParnAnen, Sulkava, Lieviska. 
Franca: M. Boubou, 96 rue St. Mar-

ceau, Orlŭans-Loiret.
Germana; Goldberg,Frohbŭrgtrstr.68 p. 

Leipzig-S 3
Greka: D-ro A. Stamatiadis, Rodou

21, Ateno.
Hispana: Ferd. Montserrat, str. Villar

roel 107, 2a, 2a, Barcelona.
Hungara: Librejo de H. E. 8. L. (Bleier

Vilmos) Uĵpest, Virag-utca 9.
Japana: Josh i H . Ishigjuro , Tokio,

Koojimachi P. O. Box 1.
Java: K. Wirrorakrono, K^lttb^n.
Jugoslava: 8. F>etrovi^, Pirot,

Serbio, Novonidska 17.
Litova: A Prapuolenis, mok, Raziu-

Ruda.
Nederlanda: P. Korte, Hoofd der School, 

Drieborg (GR).
G. P. de Brum, Wagelerdw. 
str. 28 B, Enschede.

Pola: K . Majore wicz , Czersk-Pom.
poŝtĉeka konto: PRO 202 D0 
(Poznan).

Rumana: Francisko Abel, Ineu, Jud.
Arad.

Rusa: Centra Komitato de 8ov.
Esperant. Unio (SEU), poŝt- 
kesto 630, Moskvo

Sveda: Sam aansoon , Rektoro, Be-
skowska 8krla,81ockhrlm O.

Svisa: Sono N Qumankky, 4Pelites
Delice», Genevo.
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Enhavo: Tra la Pedagogia) Parlamentoj. • - Sveriges Folkskollarmemirbuiid. • National
Union of Teachers (N. U. T.). — Bulgaraj Instruistaj Asocioj. — La Hispana Instruistaro. — 
Lietuos Katoliki! Mokytoju Sajunga. — Lietuvos Mokytoju Profesine Sajunga. — Esperanto 
kaj la angla Teachers Labour League. — Kongreso de nacia Sindikato Instruista. — Raporto 
pri Danaj Geinstruistaj Unuigoj 1927. — Germana Instruist-Asocio. — Latvia Instruista 
Asocio. — Instruistaj Asocioj en Novzelando. — Kelke da vortoj pri Instruista Asocio 
en Pollando. — La Konferenco de Geinstruistoj en Litovio. — Korespondado. — Diver- 
sajoj: I. P. R. kiel informilo. — Kunlaborantoj por I. P. R. — Donaco al I. ?. R. — Ŝango en 
la estona abontarifo. — Tra Aŭstrio.'— Liliput-Esperanto-Vortaro. — Centra Esperanto

Librejo. — Alvokoj. — Anoncoj. .

Tra la Pedagogiaj Parlamentoj.
La pedagogiaj parlamentoj, la jarkunvenoj de la instruistaj asocioj montras 

bildojn tre malsamajn kaj tamen en la fundo similajn pri la aktualaj celoj 
kaj zorgoj de la instruistoj diverslandaj. Kiu deziras ricevi unuan percepton 
de la pedagogia vivo en iu lando, legu la raportojn pri la (efkunvenoj de 
ĝiaj instruistaj asocioj. TAGE projektis eldoni specialan jarlibron ' pri tiu 
terno „Ĉefkunvenoj“ kaj deziris prezenti al la tuta instruistaro, al la Inter- 
nacia Federacio de Instruistaj Asocioj, al la Internacio de Kleriglaboristoj, 
al la Internacia Oficejo de Edukado ..skizon, kaj dokumentaron pri la instru- 
ista movado en la diversaj landoj. Car la alveninta materialo ne estis kom- 
pleta, ni aperigas gin en IPR.

La Internacia Federacio aperigis en siaj unuaj du bultenoj ankau raportojn 
pri (efkunvenoj. Sed ĉar la bulteno estas franclingva, gi tute ne atingas la 
unuopajn membrojn de Ia Federacio, sed restas inter kelkaj malmultaj 
gvidantoj-delegitoj. Eĉ kiam estos efektivigita la projekto, de la Federacio, 
eldoni la bultenon ankaŭen angla kaj germana lingvoj, la hispanaj, portugalaj., 
bulgaraj, jugoslavaj, ĉeĥaj, danaj, svedaj, norvegaj, finnaj, latvaj, litovaj, 
polaj, estonaj membroj ktp. ne havos Federacian organon. Internacio sen 
helplingvo estas torso, ne vivanta en siaj celoj!

Atentu, kolegoj, la okazon, montri en viaj asocioj IPR, speciale ĉi tiun 
n-on, kiel modelon de vere internacia gazeto. Kaj proponu, rekomendi Es- 
peranton al la Internacia Federacio kaj al la Internacio de Eduklaboristoj.

Al la importintoj ni kore dankas. Ni certe kredas, ke iii gojos pri la 
rezulto de sia kunlaboro kaj volonte ree raportos pri la (efkunvenoj 1928. 
Kaj ni ankaŭ esperas, ke el la landoj hodiaŭ ne reprezentataj venos raportoj,

La venonta numero aperos la 20-an de Aprilo. 
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tiel ke fine de la jaro efektiviĝos nia projekto de ,Jarlibro pri Instruista 
Movado en Tutmondo".

Kiu volas helpi en tiu grava afero, anoncu sin ai IPR, por ke iu raporto 
ne estu verkata dufoje. Tuj post la jarkunveno traduku kaj prilaboru kon- 
fidindajn raportojn el via nacia fakgazetaro.

Fine ni ne malatentu la plej bonan propagandebleĉon: traduki kaj aperigi 
la materialon el IPR en la naciaj fakgazetoj. Informojn pri represoj kaj 
koncernan gazeton petas

IPR.

Sveriges Folkskollarareforbund 
(Popollernejinstruista asocio de Svedujo)

La naŭa kongreso en Stockkolm, 11.—13. Aŭg. 1927.
La kongreso estis malfermata per saluta parolado de la prezidanto de 

la kongresa komitato instruisto Axel Nyblom el Stockholm kaj la prezidanto 
de la asocio superinstruisto Martin Liander, Jularbo. Ambaŭ akcentis, ke 
la kongresa laboro estos grava, ĉar hia laboro lerneja velas ne vento kontraŭa. 
Post kelkaj ekskursoj por rigardi la urban domon kaj novan lernejkonstru- 

. ajon la kongresanoj kolektiĝis en la kongresejo poe aŭdi paroladon pri la 
temo «Preparoj en la salajro-demando". La parolanto estis nia laborema 
kaj lerta antaŭbatalanto Anders Johansson el Malmo. Precipe li montris, ke 
en ŝtata salajro-sistemo vira kaj virina salajro estos simila aŭ sama, sed 
samtempe oni faris novajn plipagitajn oficojn por la viroj. Ankaŭ virinoj 
povas aspiri oficon, sed ili malofte ricevas oficon. Nun ili devas plialtigi 
salajron por geinstruistoj laŭ principo «sama salajro por sama laboro". 
Do la viroj ricevos nesufiĉan plialtigon, ĉar la instruistinoj estas multaj, kaj 
ili antaŭe devas ricevi saman salajron kiel instruistoj kaj ankaŭ plialtigon. 
Kaj la ŝtato ĉiam respondos al ni, ke estas neeble doni al ni la bezonatan 
pro nesufiĉa ŝtata kasenhavo.

Alian paroladon faris instruisto Leander Wallerius el Stockholm pri la 
temo «Kion fari, por montri ke viraj instruistoj estos bezonataj en popol- 
lernejo". Nun estas pli multe da virinoj En Stockholm ekz. estas 900 virinaj 
instruistoj sed nur 200 viraj, t. e. 4'/2 kontraŭ 1. La kongreso esprimis sian 
opinion, ke viraj instruistoj nun estas pli kaj pli bezonataj precipe tial, ĉar 
nuna junularo estas lernejdevigata ĝis 15 — 16, eĉ 18 jara aĝo.

La duan tagon d-ro Bernhard Garsten parolis pri «Salajroj kaj vivkostoj". 
Kaj la kongreso diskutis la problemon, ĉu la viraj instruistoj devas aparteni 
al «la ĝenerala geinstruista asocio sveda". La kongreso elektis komitaton 
por prilabori la aferon kaj seeble starigi kunlaboron inter la du asocioj por 
komunaj aferoj.

Instruisto Ernst Bjerke, v. prezidanto en asocio, donis raporton pri ekster- 
landaj kursoj de asocio. Dum 1927 partoprenis 30 personoj, 22 instruistoj 
kaj 28 instruistinoj, en kurso de Paris 26, en London 24 geinstruistoj. La 
asocio ricevis 5% de kurspago kaj tio donis al la asocio 900 kronojn. 
Ankaŭ 1928 la asocio eldonos «Jarlibron de la popollernejo".

Fritiof A h n f e 1 d t.
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_______________Se vi volas helpi la propagandon —______________

Nationa! Union of Teachers (N. U. T.)
(Angla Nacia Unuigo de Geinstruistoj) 

Membronombro: 36573 viroj plus 84764 virinoj 121 337. 
Gazeto: The Schoolmaster and Women Teachers Chronicie 
(Instruisto kaj Instruistina Kroniko), ĉiusemajne 38 pag. 
Prezidanto: I. Mander, B. Sc.

Jarkunveno ĉe, Margate, paskon 1927.

La konferenco unuanime aprobis la jenajn rezoluciojn:

1. Malpliigo de la lerneja instruistaro.
La konferenco, kredante ke tute kontrauas la veran edukon, protestas 

kontraŭ la agado de la Departemento de Eduko, kiu trudas al lokaj 
aŭtoritatuloj la malpliigon de ilia loka instruistaro.

2. Konstruadaj reguloj kaj grandeco de klasoj.
La konferenco denovĉ asertas sian kredon, ke neniu lernejo kontentigas, 

se ĝi ne provizas:
a) Klascaiubiojn por kvardek lernantoj kaj ne pli.
b) Sufiĉan provizon por spoitludoj.
c) Sufiĉan apartan ejon por la instruistaro.
d) Apartan ĉambron, en kiu la kuracisto povas esplori la infanojn.

Lau opinio de la konferenco neniu klaso devus nombri pli ol 40 lernantoj.
3. Ludkampoj.

La konferenco kore aprobas la kunagadon de la N. U. T.-administrantaro 
kun la Nacia A_socio de Ludkampoj, kaj rekomendas al ĉiuj lokaj autoritatoj, 
arangi lokajn kaj regionajn esplorojn, por eltrovi la nuntempajn kaj estontajn 
bezonojn de la logantaro, kaj disponebligi sufiĉe da ludkampoj kaj ekstera? 
spacoj. La konferenco aparte atentigas pri la ŝancoj rilate al domkonstruado ' 
kaj urboplanaj projektoj por tia disponebligo.

4. Klasifiko de lernantoj.
Kvankam la ago devas esti la decida faktoro konsiderota en la klasifiko 

de lernantoj, la kutimo klasifiki nur lau ago estas eduke malgusta. La afero 
de infanklasifiko devus esti tasko de la efinstruisto au -instruistino, kiu 
plenumu gin post interparolo kun la klasinstruistoj, kiuj povas konsili iau 
persona scio pri nuntempaj sciaĵoj kaj edukeblaj kapabloj de siaj lernantoj.

5. Kvalifikaj geinstruistoj.
La konferenco denove asertas sian opinion, ke la elementa lerneja instruistaro 

devus konsisti el kvalifikaj geinstruistoj, ĉar estas plej bone por eduko kai 
infanoj, kaj opinias ke nun alvenas la tempo, kiam la Departemento de 
Eduko anoncu fruan daton, post kiam neniu nekvalifika geinstruisto estu 
enoficigata.

6. Nekontentigaj logejoj.
La konferenco instrukcias sian administrantaron enketi pri la proplemo: 

Kiel influas la netaŭge kaj nesufiĉa logejo la mensan kaj korpan sanstata:: 
de la infano (Raporto pri tio en la konferenco de 1928.).

Kate H a n fo c k.

tuj renovigu vian abonon!



Bulgaraj Instruistaj Asocioj.
1. Bulgara Geinstruista Asocio.

La plej malnova instruista asocio en Buigario estas Bulgara Geinstruista 
Asocio, fondita en jaro 1895. Gi ankaŭ estas la plej malnova profesia 
organizajo en Bulgario kaj kiel tia, estis ekzemplo kaj modelo kaj estas 
nun instruanto de ĉiuj profesiaj asocoj. Gi estas en la fundo de ĉiuj profesiaj 
iniciatoj. Gia parolo estas atentata kaj auskultata ĉe ĉiuj lernejaj decidoj 
kaj reformoj de la klerigaj faktoroj kaj de la ministerio de Publika lnstruado mem. 

■ Dum 1927 ĝi havas 93 regionajn sekciojn kun 11211 gemembroj, 4.436 
viroj kaj 4 521 virinoj. Unuagradaj geinstruistoj festas 8.957, duagradaj 
(progimnaziaj) 1.973, gimnaziaj kaj aliaj 381. Urbaj geinstruistoj 2.288, 
vilagaj 8.923.

La financa stato de la asocio estas: fondoj 3,919.139 lv., propaj ejoj 
(unu destinita por pensiono) 2,190 094 lv , meblaro 375.169, biblioteko ,142602 
lv„ entute bienoj por pli ol 8J3OO.OOO lv.

La. asocio eldonas semajnan organon gazeto «Soznanie" (konscienco), 
kiu-estas instruista triburo kun 10.609 abonantoj, k: j monatan scienc- 
pedagogian revuon «Uĉitelska misal" (Instruista penso) kun 10.609 abonantoj.

A.sociprszid;■ntt■ estas Dosj i Nege!)^?, pariamemtano. socialdemokrato.
La kongreso okazis en Sofia 17. — 21. iulio 1927 kun pli ol 250 delegitoj 

kaj multaj gastoj. Dum la kongreso estis legataj kelkaj referatoj: „Organizo 
kaj apltko de la eksterlerneja kulturkleriga agado de la' instruisto" de lvan' 
Velikov, «Unuagrada lernejo-organizo kaj personalo" de D-ro M. Geraskov. 
Estis diskutitaj demandoj pri la ŝtato, pri kontrolaj organoj, pii la meza, 
profesia kaj sup-ra kls■iĝndo. La plej grava demando, pti kiu okupis sin 
la kongieso, estis pri la unmgo de la instruistaj asocioj — jam 41, sed 
bedaŭrinde la unuiga tmktmd o ne donis pozitivajn rezultojn. Kaj la tmuigro 
estis prokrastata ankorau 1 jaron, se ne pli. Sed ni esperu, ke la instruistaro 
trovos fortojn en si mem kaj altrudos tiun sop.ratan unuigon.i

■'2.,Unio'ide la geinstruistoj en progimnaziaj, 
mezaj kaj superaj lernejoj.

Tiu Unio estas la dua instruista asocio en Bulgario laŭ sia forto kaj 
membronombro. Gi estas fondita en jaro 1901 por defendi ^interesojn de 
ia t. n. klasaj (gimnaziaj) geinstruistoj.

La financa stato de la asocio estas fondo de 1 324,485' lv. '
Dum 1927 gi havis 68 rei ionajn sekciojn kun 2.101 ĝemembroj, de kiuj 

estis 783 progimnaziaj kaj 13i5 gimnaziaj instruistoj.
La asocio eldonas semajnan organon — «IJĉitelski vestnik" (Instruista 

Gazeto) kun 2350 abonantoj kaj monatan revuon „Venec“ (Krono), destinita 
por la lernantoj en la progimnazioj kaj unuaj klasoj de la gimnazioj, 
kun 4400 abonantoj.

Asociprezidanto estas Nikola Stanev, progimnazia instruisto, nun pensiulo 
en Sofia.

La kongreso okazis en Sofia, 17.—21. Julio 1927 kun 114 delegitoj. Estis 
legataj kelkaj referatoj: de Cvetan Minkov pri «Preparo, aprobo, eldono kaj 
enkonduko de la lernolibroj en lernejoj", de D’-ro K. Svrakov pri „La provo ' 
(praktiko) de la akceptaj ekzamenoj". Por maipl.igi la alfluon de gelernantoj 
en gimnaziojn la ministerio enkondukis tiujn akceptajn ekzamenojn por
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Se vi deziras plian kreskon de nia movado —

progimnaziaj lernantoj enirantaj en gimnaziojn. La kongreso akceptis rezoluc- 
ion kontraŭ tiuj ekzamenoj.

En mizera situacio trovigas la geinstruistoj en la neplenaj komunumaj 
gimnazioj. Pri iii la kongreso decidis, ke la Sato pagu la salerojn, sed 
ne la komunumoj. ■

Ankau en tiu kongreso la unuigo de la instruista; torto; okupis gravan 
lokon, sed ĉijare oni atingis nur partan unuigon — unuiĝis nur la gimnazia 
unio kun la progimnazio je federaciaj principoj. (oficiale la unuigo estos 
proklamata en la kongreso komuna 1928.

s. •
3. Unio de la progimnaziaj geinstruistoj.

Tiu Unio estas unu el la plej novaj asocioj. Gi estas fondita
en majo 1926 por defendi la piogimnaziojn kaj la progimnaziajn instruistojn. 
Bulgara Geinstruista Asocio sui influo de okcidentaj ŝtatoj, en kiuj estas 
batalo por ia unueca lernejo, volis ankau en nia iaado enkonduki la saman 
lernejon; senbezbne, ĉar ĉe ni la cirkonstancoj tule mierenmgas de la aliaj 
euiopaj ŝtatoj. ,

Dum 1927 la Umo havis 39 societojn kaj 40 lokajn grupojn kun 1953 
membroj, nur diplomitaj progimnaziaj geinstruistoj. ,

Kvankam la Unio estas nova kaj ne havas memnrokoiizon, dum 1927 gi 
havis gajnon de 33.048 lv. (100 lv. = 3,60 svfr. = 2 85 gm )

La Unio eldonas sian organon ..Progimnazjalna Probuda" (Progimnazia 
Vekigo), kiu asetas trifoje monate, por 2216 abonantoj, kun aldono .,Pro- 
giminazitalna Peĉaĝoĝiĉeskl misai“ tĉtogimnazia pedagogia penso) por la 
sama nombro de abonantoj. ’

Pezidanto de la Unio estas Kristo, Dreharom progimrnizia instruisto en Sviŝtov.
La kongreso okazis en Sofa 17. — 20. Julio 1927 kun 179 delegitoj kaj 

multaj gastoj. Dum la kongreso estis legataj kelkaj referaĵoj: .Reformoj en 
la programo de la progimnazio" de Hristov Dreh.arov. En re/olumo voĉ- 
donita de la kongreso pri tiu referaĵo estas unu punkto (la lasta —' 13a), 
per kiu oni petas de la ministerio la enkondukon de Esperanto en la pro- 
gimnazioj fakultative. .Varbado de la personalo en progimnazioj" de Georgi 
T, Jaramov, .Asocia interhelpo" de N. Simeonova.

4. Asocio de la Geinstruistoj de Profesiaj Lernejoj.
Gi estas tre nova instruista organizajo, fonditajn jaro 1926 por defendi' 

la interesojn de instruistoj en profesiaj lernjoj. Gia organo estas .Profesi- 
onalen Podem" (Profesia Antaueniro), aperas monate kaj estas presata en 
10C0 ekzempleroj. z

La prezidanto estas D-ro Nejĉo Ivanov, direktoro de la komerea gimnazio 
en Sofia.

La unua ordinara kongreso okazis en Sofia 16. — 20. Julio, vizitita tre bone 
kaj kun riĉa kaj interesa tagordo. Estis legitaj referatoj pri la neceso de 
profesia instruado. novaj orientiĝoj de tiu instruado, la privataj lernejoj kaj 
la situacio de la instruistoj en 'tli.

Estis deciditaj rezolucioj pri la malbonaj lernejoj (neoportunaj por la ' 
instruo, ejoj malvastaj, nehigienaj ktp.), maltaugaj laborejoj, kiuj mortigas

sendu tuj vian abonpagon!
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ĉiun emon por laboro; la neplenaj kabinetoj kaj lernejaj kolektoj sciencaj
kaj la manko de lerneja ilaro, kiu malhelpas la instruackm; la malgrandaj
salajroj de Ia instruistoj, kiu igas la instruistojn serĉi alian privatan laboron
ktp. La rezolucioj estis transdonitaj al la ministerio de la komerco kaj laboro.

La buĝeto por 1927/28 estas 57.000 lv. kaj la buĝeto de la asocia organo 
estas 62.000 lv. Redaktoro de la organo estas M. Teofilov, instruisto en la 
ŝtata meza mekaniko-elektroteknika lernejo en Sofia.

Post la kongresoj du gravaj demandoj okupis la instruistajn asociojn: 
Eksigo de la maljunaj , instruistinoj kaj kunvoko de la Supera Lerneja 
Konsilantaro en Sofia. Pri la unua demando estis voĉdonita de la parlamento 
lego, per kiu estas eksigotaj en la komenco de 1928 ĉiuj instruistinoj, kiuj 
jam instruis 20 jarojn, proksimume 1500, por liberigi lokojn por junaj ge- 
instruistoj. La tuta organizita instruistaro arde protestiŝ' kaj la ministerio 
eksigis nur tiujn, kiuj estas edzinoj de ŝtataj oficistoj, kaj ne subtenas siajn 
gefilojn fremdlande kiel studentojn, kaj instruis ne 20 sed 25 jarojn. Estis 
eksigitaj proksimume'300 instruistinoj.

La 10. Sept. 1927 estis kunvokita en Sofia la Supera Lergeja Konsilantaro, 
kiu devis doni sian opinion pri la projektita Sango en la lego de Publika 
Instruado: Pri la elekto au oficigo de la lernejestroj en la unuagradaj kaj 
duagradaj (progimnaziaj) lernejoj, pri ia lego por la legejoj, pri la lego 
por eksigo de la maljunaj instruistinoj, pri regularo por regado de la fondo 
por socia kaj kultura helpo de la. geinstruistaro en popolaj lernejoj, pri 
regularo por matura ekzameno.en la mezaj lernejoj, pti la ŝango, kompletigo 
ktp. de la lego por publika instruado, pri la regularo por la mezaj lernejoj, 
pri la programo de la popolaj lernejoj, karaktero kaj celoj de la knabina 
meza instruado, de la meza instruado konsiderante la neplenajn komunumajn 
gimnaziojn ktp.

I v a n S a r a f o v.

La Hispana Instruistaro.

En Hispanujo la instruistoj certe estas, inter la multnombraj ŝtatsalajruloj, 
tiuj, kiuj montras pli da asociemo. Tion pruvas. ke ilia granda naci-asocio, 
la .Asociadon Nacional del Magisterio Primario" (Naci-Asocio de la Unua- 
grada ln?truistaro) sukcesis fondi sekciojn preskaŭ ĉiuprovince. Tiu granda 
asocio, kies nuna prezidanto estas Jose Xandri, havas sian, centran oficejon 
en Madrid, Plaza del. Angel-3, kalkulas 15.000 anojn kaj ciujare kunvokas 
kunsidojn de sia komitato dum pasko.

Krom ĉi-granda naci-asocio estas alia, malpli grava, formita de disigintaj 
de la antaŭa, titolita „Confederacion Nacional del Magisterio".

La ĉefaj deziresprimoj de la jatkunsido de la Naci-Asocio de la Unuagrada 
Instruistaro, okazinta lastjare en Madrid, estis:

1. Salajra egaleco de la publika instruistaro kun la aliaj ŝtatoficistoj.
2. Forigo de vizitoj al la lokaloj de la lernejoj, faritaj de personoj ne- 

apartenantaj al la oficistaro. Ci-deziresprimo kauzis malfavoran komentarion 
de la .Revista de Pedagogia" (Pedagogia Revuo), str. Miguel Angel 31, 
Madrid, kiu diris, ke oni ne povas rifuzi la rajton fari tiajn vizitojn, al la 
gepatroj de la lernantoj.

3. Provizo de la sengradaj lernejoj kiuj gradigos, per la samaj instruistoj 
plenumantaj ilin. (?G.)

4. Gradigo de ĉiuj sengradaj lernejoj, kapablaj akcepti tiun plibonigon.
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En jaro 1927 ni krekis de 51l ĝis 641 membroj

5. Provizo de kantino kaj ludkampo al ĉiuj lernejoj de vilagoj kun pli 
ol 2000 loĝantoj.

6. Kreo de atesto pri lernejinstrua sufiĉo, liverota de la instruistoj.
7. Limigo de la ĉeesto de la infanoj en la kinoj.

Por ideiĝi al la legantoj de IPR pri la stato de la publika kulturo en 
Hispanujo, ni al iii donas kelkajn sciigojn, publikigitajn en la citita. „Revista 
de Pedagogia":

Budgeto de jaro 1900: 18 milionoj pes.
„ „ „ 1927: 183 „ ,,

Pliigo post 27' jaroj: 165 „ „

Fruktoj de tiu pligranda peno estis: Malpliigo de la analfabetismo, pliigo 
de la nombro de oficialaj lernejoj, pliigo de matrikulitaj en ĉiuj establaĵoj 
de instruado, pliigo de ĉeestantoj en la oficialaj bibliotekoj kaj konsiderinda 
pliigo de la publikigitaj libroj kaj gazetoj.

La analfabetuloj- en 1900 nombris 11,870.000 
en 1920 „ 11,145.000

malpliigo' en 20 jaroj 724.000
Nemalgranda kunkntrzj de tiu prospero estis la financa bonstato de la 

instruistoj, kiuj, en jaro 1900, estis municipalaj oficistoj, ricevantaj generale 
tre maltrue sian salajron. Tiam la minimuma salajro estis de 625 pesetoj 
jare por la instruistoj de kompletaj lernejoj. Kaj ankoraŭ estis instruistoj 
de nekompletaj, kiuj enspezis nur 250 kaj 300 pes. de jara salajro! Hodiaŭ 
la instruistoj ricevas la monon akurate la 1-an de ĉiu monato, kiel ĉiuj 
ŝtatoficistoj. La minimuma jarsalajro estas 2000 pes., la maksimuma 8000.

La aĉetoj de altpreza materiali), farataj de la ŝtato, por provizadi la 
lernejojn je skrib- kaj kndi-maŝinoj, kinoj, lumeildaparataj. lneoratorijj de 
fiziko kaj kemio, ^iĝratnbuloj, meblaro ktp., kostas jnrn 4 milionojn kaj 
duonon da pesetoj.

Aktuala nombro de instruistoj en Hispanujo estas 34.000.
La eieliotnkoj subtenataj de la ŝtato vidis kreski kunsiderinde la aomeron 

de siaj legantoj. La unua biblioteko de Hispanujo, kiu estas la t. n. Biblkrtc^ca 
Nacional en Madiio, bavis 60 mil da legantoj en jaro 1900 kaj 201 mil en 
1924, pliiginta tiel je. 2330/0. La bibliotekoj de filozofio kaj beletristiko, 
medicino, juro, de scienco kaj botaniko ricevis pliigon de 50.125 legantoj.

Al tiu bruanta sukceso en tiuj bibliotekoj fakaj, kiuj, pro esti tiaj, havas 
tre malmultaomeron publikon, aldonigas alia progreso atingita de la oficiala 
aktiveco, per la novaj popularaj bibliotekoj, hnvnntnj sian. klientaron inter 
la plej modestaj klasoj de la ĉefurbo. La kvar tiuspecaj bibliotekoj kreitaj 
en Madrid, havis en 1925 146.744 legantojn, kiuj, adiciitaj al tiuj de aliaj 
centroj de kulturo kaj instruado, dornas tondon de legantoj, en dirita jaro, 
de 443.375.

Publikigoj — La verkoj enskribitaj en la Registro de Intelekta Proprajo 
estis: En jaro 1902 : 830 verkoj, en j. 1924: 195:, tio estas pliigo de 1221 
verkoj. Malgraŭ la eksterordinara plikarigo de ĉiuj matarialoj, ĉi-presajoj, 
kiel la jurnaloj kaj gazetoj, eksterordinare plinombrigis, kion pruvas jenaj sciigoŭ:

en jaro 1928 ni kresku gis 800!
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Ĵurnaloj en Jaro 19 00, 1920 Diferenco
Oficialaj
Politikaj kaj de

52 127 75 +

generala informado 468 339 129 —
Religiaj , 96 399 303 +
Fakaj 735 1424 689 -j

1341 2299 938 +

. En tiuj sciigoj vidigas malpliiĝo de la publigajoj pri politiko kaj ĝenerala 
informado, kaj pliiĝo de oficialaj, religiai kaj fakaj. La politika ĉe'f^rtikolo 
cedas sian lokon al la informado profesia, arta kaj kultura.

Resume, faktas ke la instruejoj esias ĉiutage pli atentataj, ke oni skribas 
kaj legas pli, ke studas kaj jkrnas pli granda nombro da personoj, kaj' ke 
tiucele oni aplikas kaj bonuzas multe pli da mono ol antaue.

Rilate al la iastraado dcna'a de privatuloj (neoficialaj piofesiustoj) la 
statistiko de privataj lernejoj, antau nelonge publikig ta de la Informada 
Sekcio de la Ministerio de Publika Instruado, diras, ke la unuagrada privata ' 
instruado nombras hodiaŭ en Hispanujo 18132 lernejojn. Ĉi-numero, por esti 
komprenata, necesas ke oni gin komparu kun la totalo de iernejoj ekzistantaj 
en la lando, kies nombro ampleksas la ŝtatajn, la municipalajn kaj la privat- 
ajn, kaj sumas 51.120. La privataj do estas SS.S%, la ŝtataj 62,3% kaj la 
municipalaj 2,2;i-,:. Gui ploi povas diri, ke la triono de la tuta nombro de 
lernejoj estas privataj. Ĉi tiuj pliigis en la lastaj jaroj en pli granda proporcio 
ol Ja ŝtataj, estante rimarkinde ke la ŝtatternejoj havas instalaĵon, pli multe-, 
kostan ol la privataj, kiuj generale estas • instalitaj en malbonaj lokaloj kaj 
pagas multe maapli al siaj instruistoj.

La privataj lernejoj, direktitaj de fremduloj, nombras 93, el kiuj estas • 
francaj 59, germanaj 7, anglaj 5, italaj 7 kaj portugalaj 5. Direktataj de 
religiuloj estas 36,7%, preskau ĉiuj katolikaj estante, .plue 61 protestantaj 

, kaj 51 senreligiaj. . La infanoj ĉeestantata privatajn lernejojn estas kvarono 
de la totala romato de infanoj, kiui ĉeestas la lernejojn publikajn. La privata 
instruado en Hispanujo kiel alilande prezentas komplemenion de la publika 
kaj dauros plu, dum ĉi tiu ne atingos la tutan disvolvon, kiun gi devas havi.

Lu i s Santamaria.

Lietuvos Katoliku Mokytoju Sajunga 
(Katolika Geinstruista Asocio de Litovio) 

Adreso: Kaunas Ukmergis pl. 32, „Saulis“ namai.

21.— 23. Augusto 1927, en -domo „Saule“ okazis la jara kongreso. Gin 
malfermis D-ro KI. Ruginis, mallonge citante senfine gravan laboron de' 
instruistoj kaj signifon de Asocio en'preparigo por laboro. Poste la centra 
estraro raportis pii la tutjara laboro. '

Akceptitaj ^rezolucioj:
1. Fari al nia eklezia estraro seiiozan atentigon por sufiĉe malfacila religia 

instruado en lernejoj, por plibonigi la staton _ *■
a) estantan malordon forigi plej rapide (kiu estas la malordjp? G.)
b) instrulaboron perfektigi je metodika flanko.
c) pliproksimigi pastrojn kun instruistoj katolikaj por religia instrulaboro, 

eble eĉ fondante specialan organizacion au iu similan farante.
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2. Kiel katolika edtikorganizajo surpreni la studon de.'religia instruo kaj
en atingita laboro kolekti materialon por forigi malnormaleco!;: en religia 
instruado. .

3. Instigi la membrojn de la asocio profundigi sian sciaĵon pri religia 
instruado kaj ne- lifuzi instrui religion en lernejoj, se iii estas tirataj al tiu 
laboro de pastroj.

Poste estis tuŝata demando, peti registaron, ŝanĝi cirkuleron, per kiu 
estas malpermesata labori en unu lemejo kune viro kaj edzino. (Estos 
malpermesata, ke estu edzo aŭ edzino en ŝ ' ata ofico estro unu por la alia.)'

Centra estraro estas elektita prezidanto D-io KI. Ruginis, S-ino Arminaite, 
S-ino Galdihiene, S-oj Malinauskas kaj Ruseckas.

Monata Gazeto; Lietuvos Mokykla (Lernejo de Litai.),
. Lau Jurnalo „RYTAS“ raportis Prapuolenis ,

Lietuvos Mokytoju Profesine Sajunga 
(Geinstruista Profesia Asocio de Litovio)

Adreso: Kaunas, LaisVes 62, „Spaudos Fondas". 
Prezidanto: B. Zygelis.

Organo: Mokykla ir gyvenimas (Lernejo kaj vivo).

23. Augusto 1927 en universitata salono okazis la Jara Kongresu. Parto- 
prenis delegito de Latva Instruista Piofesia Asocio, S-ro J. Ritinŝ, kiu salutis 
la kongreson en nomo de la Latva Asocio kaj estis konara membro en .a 
kongreskomitato. Estinta prezitanto de Litova Respubliko, D-ro K. Gumus 
salutis la kongreson de popola (liberala) partio. .

Akceptitaj lezolucioj:
1. Delegitoj de sekcioj aŭskŭltinte sciigon de la centra estraro decidis

postuli, ke estonta centra estraro .
a) metu sufiĉe da klopodoj defendi rajton de instruistoj en juraj kaj 

ekonomiaj aferoj.
b) fondo pedagogiajn bibliotekojn.
c) eldonu ..Lernejon kaj Vivon" ne plimalmulte ol 10 n-ojn jare.
2. La kongreso decidis aligi al Federacio de ' Instruistaj Asocioj, kies 

centro estas .en Paris.
3. Por instruistedukado kaj perfektigado fondi somerajn kursojn de 

1-a Junio gis 20-a Augusto. Celo de la kursoj devus esti en programo por 
geinstruistoj mezaj kaj popollernejoj ripeto. ~ Post la kursoj devus esti 
ekzamenate de la samaj lektoroj de la kursoj. (Gis nun la instruistoj, devig- 
itaj al tiuj kursoj, devis esti ekzamenataj en la Kleriga Ministerio )

4. Por. instruista laboro la kongreso rekonis utila partopreni en ekonomiaj 
organizaĵoj:

a) helpas pli bone konatigi kun ĉirkauajo, en kiu logas la gelernantoj.
b) pli facile kunigas instruistojn kun la gepatroj. _
c) instruistoj esias devigataj ne re'iri sin de la vivo
d) instruistoj influas la gepatrojn kaj la popolon de la ĉirkaŭaĵo.
Tial la kongreso instigas la instru stojn labori en diversaj ekonomiaj kaj 

kooperativaj organizajoj kaj disvastigi kooperativan ideon inter la gelernantoj 
buŝe, skribe kaj per ekzemplo.,

5. La kongreso .akceptis ankorau jenajn decidojn:
a) Centra estraro invitu al kongresoj najbaran pedagogon por kelkaj paroladoj.



bi inspektoroj, reviziinte lernejojn, notu reviziajn faktojn en lernejan 
revizio-libron, por ke la instruisto sciu1 valoron de sia laboro.

c) Sendi salutojn al poetoj Rajnis kaj Aspezija kiel amikoj de instruistoj 
de Latva kaj Litova respublikoj.

d) La kongreso dankas al la Universitata Rektoro, Prof. M. Birziska por
la kongresejO. nMokykla ir givenimas" raportis Prapuolenis.

ESPERANTO KAJ LA ANGLA TEACHERS LABOUR 
LEAGUE.

La jena rezolucio aperis u" la prepara tagordo de la Vi-a ĉiujara kon- 
ferenco de Brita Teachers Labour League (T. L. L.), kiu okazis en Man- 
chester la 31-an de Decembro ĝis 1-an de Januaro 1928. En la konferenco, 
po<t parolado; dv du esperantististoj, k-dinoj Savage kaj France (la unua 
partoprenis la britan geinstruistan delegacion vizitinta Sovetion kaj tiel uzis 
esperanton) kaj alvoko de k-do Duncan (ankau spertinta en Rusio la lingvan 
malfacilajon) la rezolucio estis unuanime akceptata:

Paragrafo 48: Internacia Lingvo. ■
Ke ĉi-tiu konferenco, konsiderante unuflanke:
a) Ke komuna lingvo estas unu el la bazoj de la Internaciismo. b) ke 

lingva diverseco estas barilo je la emancipigo de la laboristaro, c) ke la 
alpreno de komuna lingvo multe faciligas internaciajn rilatojn

kaj aliflanke:
a) ke la internacia lingvo Esperanto jam ekzistas kaj funkcias plenkont- 

entige por siaj adeptoj dum la lastaj 40 jaroj, b) ke gi jam disvastigis sur 
preskaŭ ĉiuj mondpartoj kaj sekve jam nun kapablas liveri konsiderindajn 
servojn, c) ke la logika strukturo de ĉi artefarita lingvo. senigita de ĉiuj 
gramatikaj esceptoj, kiuj svarmas en naturaj lingvoj, ebligas al ĉiu inteli- 
genta laboristo gin lerni kompare facile;

Pro ĉi kialoj: La konferenco alprenas Esperanton kun la celo, fari gin, 
por internaciaj rilatoj, la sola lingvo' oficiala de ĉi organizajo, post temp- 
dauro difinota. La konferenco decidas:

. a) komenci laboradon konsilantan al ĉiuj membroj kaj laboristoj, ke ili 
studu ĉi lingvon, b) ekintereilatigi kun laboristaj organizoj Esperantistaj, 
c) difini Esperantistan Sekretarion por ke li regule provizu informon pri la 
Ligo kaj gia laboro al ĉi organizoj, d) anonci la nomon kaj adreson de 
la Ligo en la Jat libro de 1928 de „Sennacieca Asocio Tutmonda' kiel or- 
ganizo kiu uzas Esperanton en sia korespond ido. (Senpaga anonco), e) pro- 
vizumi la Esperantistan Sekretarion per materialo tradukota esperanten por 
senpaga •upv-.o en ..Sennacieca Revuo", Edukada Numero (kvaronjara).

Artikolo de A. S t a y, Bournemouth, Anglio el TEPS, Nio. 2.

KONGRESO de nacia sindikato instruista.
Niaj du instruistaj organizaĵoj estas:
1. S. N (Syndicat National des lnstituteurs et institutrices de France et 

Colonies) Nacia Sindikato Geinstruista en Francio kaj Kolonio. — Nombro: 
75 000 membroj. — Sidejo: Paris. — Prezidanto: Roussel. - Sekretario: 
Glay. — Organo oficiala: Bulletin d’ information (informa Bulteno). — Duon- 
oficiala : La Revue de 1’ Enseignement (La instruistara Revuo).
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2. Fĉderation de 1' Enseignement (Instruistara Federacio). — Nombro:
4800 membroj. — Sekretario: Dommanget, Instruisto, Morvillers par Son-
geons (Oise).

Nacia Sindikato (Syndicat Nationa!) grupigas 80 000 geinstruistojn, t. e. 
proksimume la >3 de la tutfrancia geinstruistaro. Gi de du jaroj aligis al la 
franca Amsterdama C. G. T. (Generala Labor-Konfederacio).

La kongreso de Nacia Sindikato okazis en Pariz-o de 4. gis 6. Augusto 
1927. La ĉefaj diskutoj okazis pri jenaj temoj: 1. La problemo de la salajraj 
altigoj. 2. La sindikatisma unueco. 3. La naciigado (monopoligado) de la 
lernejo.

1. Malgraŭ la defendo de gvidanto Clay, tre akre kritikita estis la ĉefoj
de la Federacio de la Publikoficistoj, al kiu apartenas la Nacia Sindikato 
Geinstruista — car tiuj ĉefoj perdis Ia instruistojn en la batalo por difino 
de la novaj salajroj — kaj la kongreso decidis: «Kiel unua protesto kontraa 
la malsupera situacio salajra rilate la aliajn publikoficistoj^ kiun difinis la 
registaro, ke ĉiuj geinstruistoj ne ĉeestu la pedagogiajn konferencojn autune 
okazendajn kaj tiu tage instrui en sia lernejo". .

Estas necese, rimarkigi, ke liu decido protesta kaj aga estas la unua 
gesto de «senpera agado" de la plejmulto de la franca instruistaro.' 
Tio ne estis strikodeeido, kaj sufiĉe guste la malgrandan kvanton da klas- 
batalemo de la fianca instruista amaso mezuras. Kvankam aliĝinta al la 
Franca C. G. T., nacia sindikato instruista gis nun ne havis sindikalisman 
opinion au agadon. La decido rifuzi ĉeeston al la aŭtunaj pedagogiaj kon- 
ferencoj estas la unua timema paŝo al sindikalisma vojo. . ■

2. La kongresanoj montris fortan malemon kontraŭ) la Federacio de la 
ŝtatoficistoj, en kiu Nacia Sindikato Instruista konsistigis plejmultnombran 
grupon. Kongresanoj akuzis la gvidantojn de tiu Federacio, ke iii perfidis 
la instruistajn postulojn en la eksterparlamentaj komisionoj starigitaj por 
revizio de la salajroj — kaj post kritiko de Lebaillif (Lebajif), unu el la 
gvidantoj de Nacia Sindikato, granda plejmulto da kongresano; opiniis ne- 
cesa rompi rilatojn kuti la ŝtatoficisto Federacio per eksigo. Sekretario Clay 
(Cla) de Nacia Sindikato provis senkulpigi la gvidantojn de la Statoficista 
Federacio. Eksigo ne okazis nur pro tio, ke la kongresanaro ne ricevis pri 
tiu grava demando la opinio-ordonon de la deleginta) sekcioj kaj ankaŭ car 
iii konsciis. ke eksigo naskus disigon en la Ŝtatoficisto movado. Ankaŭ per 
tiu singardemo kaj prirespondeco, la kongreso montris pli fortan sindikalis- 
mon ol antaŭe.

La kongreso do decidis ne eksigi el la Statoficista Federacio — sed la 
departementaj (distriktaj) sekcioj devos antan jarfino esprirni pri tio sian 
opinion. Gi ankau rezoluciis, ke en C. G. T. estu kreata edukmmra federacio 
grupigonta ne nur Instruistan Nacian Sindikaton sed ankau aligradajn eduk- 
istojn. profesorojn.

La propono de la avangarda instruistara Federacio (Federajon de 1’ En- 
seignement) pri kunagado kaj unufronteco por korporacia batalo estis mal- 
akceptata post paiolado de Laballif. lamen estis kelkaj favoraj voĉoj. La 
kongreso en aparta rezolucio aprobis la vidopunkton de la Franca C. G.T. 
rilate la problemon de la sindikalisma unueco. Gi ne rifuzas „a priori" la 
ideon pri unueco, sed gin akceptas nur „ĉe la bazo", t. e. per la reenirado 
de la rugaj sindikatanoj (el C. G. T. unitara Moskva) en la sindikatojn de
C. G. T. Amsterdama — post aprobo de la principoj el la ĉarto de antau- 
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milita kongreso en Amiens (Amjen) fiksinta la sendependecon de Sindikal- 
ismo rilate la politikpartiojn".

En ci problemo bmca Sindikato do pli fmti.ms la dekstran dankon de 
la Franca C. G. T. reformista.

Vermmliet. sekretario de 1' internacio de 1' Emaklaboristoj. estis skribinta, 
al Nacia Sindikato petante ties aliĝon al tiu internacio. Lapierre (Lapjar) 
kontraŭbatalis tian aliĝon. kritikante la Internacion de V Eduklaboristoj, dir- 
ante, ke per la financa subteno (kotizaĵoj), ĝi estas nekontesteble sub la 
influo de la rusa instrulaborista sekcio. • Bedaŭrinde la kritikinto ne aludis 
pri la faKto, ke la rusa sekcio (700 0C0 membroj) rajtas nur tri voĉojn en 
Edukintern, tio estas nur unu voco pli ol la Belga sekcio de socialistaj 
geinstruistoj (4 000 membroj), kiu kvankam aliĝinta al Amsterdam aliĝis al 
Edukintern kaj rifuzis aliĝi al posta disiĝa -entrepreno Amsterdama (Instru- 
ista Internacia Sekretariejo kun konsilvoĉo). Lapierre kritikis la ’ konĝres- 
salutan leteron de Vernochet, kiu deklaris: „ke nek infano, nek instruisto 
donos la pacon al la mondo, sed nur la armita puĝno de la laboristo" kaj 
pretendis, ke tia deklaro neas ĉian edukan aĝadon.

La konĝreso decicis reaprobi siajn antauajn decidojn pri la Internacia 
. Instruisla Unueco: Sindikato Nacia laboiu en la Instruista Internacia Sekre- 
tariejo ĉe Amsterdam-Internacio. (Tiu sekretariejo al kiu. rifuzis aniĝi la re- 
formista belĝia intruistaro socialista, kunliĝas kelkajn sindi^torganizaĵojn). 
Nacia Sindikato ankau kunlaboru en la lnternacia Federacio de Instruistaj 
Asocioj, staiiĝitaj en London (Aprilo 1927) sub iniciato de Nacia Sindikato, 
kaj kuniĝanta ekster sindikalismo sur pedaĝoĝie pacifista bazo kelkajn di- 
verse evoluintajn instruistajn, ekz. la ĝrandajn Anĝlajn kaj Germanajn 
Asociojn. Du Germanaj kaj unu Austria instruistoj ceestis la konĝreson.

3. La. lasta kunsido estis dedicata al diskuto de raporto de Levasseur 
(LevasOor’) pri naciiĝado (nationalisation), t. e. naciamonopoliĝado de l’ 
edukado. Tiu raporto montris nur la multiĝon de la konfesiaj privataj lern- 
ejoj dum la senkonfesiaj ŝtataj lernejoj ne ricevas sufiĉan prizorĝon.

La duonoficiala ĝazeto ..Revue de 1' Enseiĝnement primaire" (Revuo de 
V unuaĝrada ĝeinstruistaro) pri tiu raporto konkludas jene kaj karakterize: 
..Sola rimedo por pompe-riĝi laikan ŝtatan lernejon estas efemtiviĝi unuecon 
kaj sendependecon de nova lernejaro kapabla doni intelektan kaj moralan, 
heredajon al ĉiuj partioj kaj al ĉiuj konfesioj. Nur Nacia Lernejo povas 
harmonie kreskiĝi la sociajn kvalitojn kaj spiriton de 1’ infanoj — nur tiu 
povas esti verema kaj senpartieca kaj povas certiĝi la individuan kaj socian 
formadon de la civilanoj ne libera demokratio. Tiu ideala lernejo devos 
esti kreata plenkonsente kun la C. G. -T. Per tia metodo, laikeco ekhavos 
sian plenan siĝnifon — kaj dum libera burĝaro ĝin forlasas, ĝi fariĝos la 
romparo, kiun defendu laborista klaso".

Jen la konkludoj de la raporto de Levasseur: •
Nacia Sindikato, opiniante, ke la Edukado estas afero publika kaj ne’ in- 

dmidua. aliĝas al ideo de naciiĝita instruado karokmrizatata per: L foriĝo 
de privata instruado konfesia, 2. Tuta laikeco (senkonfesieco) de 1’eduk- ■ 
proĝramoj. 3. Laikeco de tuta ĝeinstruistaro.

En alia rezolucio, la konĝieso decidas, ke la nova orĝanizajo, bazita sur 
triobla kunaĝado de ŝtato, uzantoj (ĝepatroj kaj ĝelernantoj) kaj teknikistoj 
(edukistoj) sub kontrolo de la ŝtato, enhavu:

a) ministerion de Nacia Edukado, b) nacian direktan orĝanismon, difin- 
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onta la sociajn bezonojn pri' eduko kaj prizorgonta la materian organizadon 
de tiu lernejo,. c) organismon de psikopedagogia]' esploroj celantaj pliper- 
fekt;gi la edukan teknikon, d) legionajn kaj deparlementajn konsilkom‘ta’oin 
speciale komisiotajn por adapti la edukon laŭ la medio (loko) kaj surpreni 
la nunajn pierogativojn (taskojn) de la nunaj ekzistantaj konsilkomiiatoj,
e) lokajn (komunumajn) konsilkomitatojn, f) teknikistojn, pedagogie sende- 
pendajn, kontrolotajn de reprezentantoj de la ŝtato.

Nadia instruista Sindikato krome petas kreon de intemacia organismo 
sub kontrolo de Ligo de Nacioj. Estis decidate. ke la venonta kongreso de 
Nacia Sindikato okazos dum Aŭgusto 1928 en urbu Rennes (Ran).
_ ' ' M. 1 ) o u b o u.

Raporto pri Danaj Geinstruistaj Unuigoj 1927.
I. La plej grava unuiĝo estas „Danmarks Laererforening", „La Instruist-

Unuigo de Danujo". Gi havis ĉe la lino de 1926.10 477 gemembrojn, logant- 
ajn en la tuta lando. ankau kelkajn en Kopenhago. Gi eldonas semajnan 
gazeton „Folkeskolen", „La Popola Lernejo". La redaktoro jus mortis kaj 
nova ne estas elektita. -

La prezidanto estas instruisto S-ro Carl Dige, Aunslev, pr. Hjuirg.
La unuigo konsistas el pli ol 100 sondoj kun Jkoiidprczida- ttg": gi havas 

ĉiujare repiezentantkunvenon t. e. ĝeneralkunvt-no, ĉe kiu 200 reprezentantoj 
kunvenas por fari decidojn kaj entute pritrakti fakajn kaj pedagogiajn aferojn,. 
Se 40 membroj de la rtpcezentaniaro au se, nombro de la membroj tion 
postulas, oni devas starigi komunan voĉdonon pri- gravaj aferoj ri - ate al la 
unuigo.

II. „Koi)enhavns Kommunelae■elforeni^ĝ“, „La Unuigo de Komunumaj 
Insiruistoj de Kopenhago", havas 968 membiojn: prezidanto estas instruisto 
S-ro Thorkild Jensen.

. III. „Kobenhavns Kommunelaererirdeforenmg", „La Unuigo de Komunumaj 
Instruistinoj de Kopenhago", havas 1246 me^in■>rojjli prezidanto estas in- 
struistino F-ino Laura Lykke-Sorensen.

Ambau lastaj unuigoj eldonas komunan semajnan gazeton „Konrmune- 
skolen", „La Komuna Lernejo". Redaktoro estas lernejestro S-To P S. Fredebo. 
_ IV. „Den Danske Realskoleforening", „La Unuigo de la Dana. Reallernejo‘L 
Gi estas dividita en grupoj:
' . 1. La estrargrupo.......................................................m membroj

2. La knabinlei neja grupo . '.................................. m membroj
3. La instruistrrupo de la privata lernejo . . . 363 membroj
4. La komunuma instruisl grupp............................. 5 .5 membroj
5. La neŭtrala grupo . ’..................................  . . 141 membroj

■ en'ute: 1204 membroj

Prezidanto: Lernejestro S-ro Neisig, Nakskov. — Gazeto: „Den,Danska 
Realskole", „La Dana Reallernejo", redaktoro: instruisto S-ro Hugo V. 
Thompson, Kopenhago.

V. „GymnasielaererForem'nĝen", „La lnstrmstunulĝo deGimnazia Lernejo": 
membraro: ĉ. 800, Prezidanto: Rektoro S-ro Jul.us Nielsen. Gazeto: „Gym- 
nasieskolen", „La Gimnazia Lernejo".

VI. „Dansk Fiedsforenings Laeretkreds", „La Instruistgrupo de la Dana 
Porpaca Unuigo", laboras por instigi paceman movadon en lernejaj rondoj.,



14

Membraro: r. 200. Prezidanto: instruisto S-ro lngvard Nielsen, Soborg,
Kopenhago. Gazeto: „Fredsblad<t“, „La Porpaca Gazeto".

VII. „Esperanto-Lnuigo de Danaj instruistoj" celas propagandi Esperanton
inter geinstruistoj. Prezidanto: Instruistino F-ino Asta Mikkelsen, Kopenhago.

Krom la instruistaj unuigoj ekzistas ankaŭ „Pedagogisk Selskab". „La 
Pedagogia Societo", kiu estas pli ol 100-jara, gia membraro estas ne nur 
geinstruistoj, sed ankau homoj, kiuj interesas sin por pedagogiaj demandoj. 
Prezidanto estas lerneja inspektora S-ro Hans Kyrre. Gazetta: „VorUngdom“, 
„Nia Junularo". kiu aperas 10-foje pojare kaj enhavas artikolojn pri ĉiuj 
vidpunktoj rilate al pedagogiaj aferoj kaj demandoj.

La membraro estas ĉ. 1200.

„Danmarks Laererforenings" havis sian jaran reprezentantkunvenon la
2.-3.  Augusto 1927 en Sonderborg. La prezidanto prezentis la jaran ra- 
porton.

1. Li priparolis precipe. la klopodon de la registaro pri malplialtigo de 
la salajro, ■
<5)2. la laboron, kiun faris la estraro por sangigo afi eble forigo de la por 
instruistoj speciala eksiĝ-paragraŭo, ■

3. la laboron, por helpi al junaj senlaboraj instruistoj,
' 4. klarigis la tenadon de la estraro rilate al la demando: la popola lernejo 
kaj la t. n. libera lernejo,

5. priparolis la planojn pri reorganizo de la unuigo, precipe la ŝangojm 
de la legoj, kiuj estas necesaj, se la kopenhagaj geinstruist-unuiĝoj farigus 
membroj de la „Instruist-Lnuigo de Danujo". Asta Mikkelsen.

Germana Instruistasocio.
(Deutscher Lehrerverein)

■ l 
fondita en 1871. — Prezidanto: G. Wolff, lernejokonsilisto, Berlin. — 
Gazeto: Generala Germana instruistgazeto (Allgemeine Deutsche Lehrer-
zeitung) — ĉiusemajna. — Stato: 154112 membroj en 38 grupoj kun 2760 
distriktunuigoj, la plej granda instruistasocio de 1' mondo. — Lasta kon- 
greso: Dusseedorf 1927 (Pentekoston).’

1. La delegitara kunveno (la 6-an de Junio 1927).

La kunvenintaro decidis antaa la tagordo jenan rezolucion kon trati 
konkordato kaj por la komuna lernejo:

La Germana instruista Unuigo kun -tutega energio kontraŭas tion, ke kon- 
kordatoj au ekleziaj konvencioj (kontraktoj, interkonsentoj) estos farataj, 
kim enhavas ati ankaŭ nur tusas statajn devoligojn rilate al la lernejo. Tiaj 
konkordatoj kaj eklezikontraktoi ne harmonias kun la ŝtata lernejopreroga- 
tivo, sen kiu la germana popollernejo ne povas plenumi siajn kulturtaskojn.

Rilati al la regna lernejolego la Germana instruista Unuigo postulas, ke 
la laŭkonstitucia generala lernejo komuna por ĉiuj infanoj ĉiukaze restas la 
privilegiita lernejo kaj ke en la federaciŝtatoj, kiuj havas la laŭlegan lern- 
Gon konu)a). nur de federaciigo povas esti aliigita la ekzistanta lernejo. 
La konsntucie permesitaj lernejoj konfesia kaj laika estu organizataj nur 
post propono de la edukrajtantoj kaj ne malutilu la lernejan organizon afi 

. malplibonigi! la lernejan laboron.
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La Germana instruista Unuigo akrege batalos ĉiun regnolernejoiegan pro- 
ponon, kiu ne kontentigos la klarajn konstituciajn oidonojn.

Kiel estrara loko ree estas elektita Berlin kaj kiel prezidanto lerneja, 
konsilisto W o 1 f f.

La proksima delegitarkunveno en Braunschweig 1928 okazos, la proksima 
generala instruista kunveno en Dresden (1929).

Al la diskuto en ĉiuj landgrupaj asocioj estu submetotaj en 1928 la de- 
mandoj pri la finkonstruo lerneja kaj pri la eksterlandaj germanoj (ekster- 
landa germaneco) kaj la lernejo,

en 1929: La lernejo kiel servanto de la interna kaj ekstera popolrepacigoj 
(paco inter la civitanoj kaj inter la popoloj). •

Poste oni pritraktis ekonomiajn temojn:
a) Rigardante la mizeron de la 4 0 0 0 0 s e ti o f i c a j g e instruis t o j 

la Germana Instruista Unuigo postulas de la regna parlamento, ke tiu en- 
metu en la budĝeton suplementan novan konton respondan al la mizero 
de la senlaboraj geinstruistoj kaj al respondeco regna. (En 1926 la regna 
parlamento konsentis la monsubtenon de 6 milionoj, en 1927 gi unue pro- 
ponis monsubtenon de 2'/2 milionoj kaj poste rifuzis ĉiun monhelpon). f

b) Rilate al la s a la j r a lli g o la Germana Instruista Unuigo surprizite 
konstatas, ke spite la grandega mizero ekonomia kaj multaj alarmkrioj el 
ĉiuj regnaj regionoj la regnaj registaro kaj parlamento malgraŭ multjara 
interkonsiligo faris neniun antaŭzorgon, por forigi la mizeron ekonomian 
inter la oficist- kaj instruistaro.
j La generalaj ĉefpostuloj pri la salajraltigo estas jenaj: Nova envicigo de- 
la instruistoj kaj oficistoj en la salajrgrupojn, neniu plimultigo de la grupoj, 
envicigo de la popolinstruistoj en la salajrgrupon apudege antauirantan la 
grupon de la universitate klerigitaj instruistoj.

La 7-an de Junio okazis la
u n u a ĉ e f k u n v e n o

kun la temo, kies elekton kauzis la Pestalozzi-jubilea jaro: .Antaiizorgo pri 
la junulara bonfarto interne de la lernejedukado. — Referatis s-ino Doktoro 
Baumer, re.gnoniinistreja konsilistino por junularbonfarto, seKvante jenajn 
ideojn: Ĉiu germana infano havas la lege fiksitan rajton ■ pri edukigo al 
korpa, anima kaj socia moralecoj La laboro por la junulara bonfarto gis 
nun estis precipe laboro forigonta la ekzistantajn edukmalhelpajojn. Tamen 
sekve de la progresonta evoluo de industrio kaj tekniko la edukinflnoj de 
la familio kaj de la kunvivantaro estas forte malhelpataj. Tial la infano 
rajtas postuli de la stato certigi al la familio la evoluon de giaj klerigonta) 
fortoj kaj anstatauigi la familion tie, kie gi ne plenumas siajn devojn.

Rigardante de la vidpunkto de la infanrajto la evoluo de la ekonomio 
estas unuflanken direktata. Necesas igi la vivon kaj la ekonomion klerig- 
ontaj influoj, por ke la germana infanaro povu evolui korpe kaj anime ĉiu- 
flanken La ŝtato estu pedagogiita. La gepatraro sentu plimulte sian res- 
pondecon, la oficistoj de la porjunularaj oficejoj estu intense pedagogi- 
instruitaj. La pedanteco de tiuj oficejoj estu forigita, kaj iii laboru kune 
kun la lernejoj.

Tiun lastan ideon aparte pritraktis dua referatinto (Direktoro Lesemann, 
Hannover), finante sian paroladon per unuanime akceptita rezolucio:

La lernejo estas gis nun la sola asocio socia tauga, kiu sen unuflanka 
partieco laulege fiksita piano laboras por la edukado de la tuta junularo 
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(infanaro) de Ja popolo per ia klopodoj de oficistoj klerigitaj laŭ ŝtataj or- 
donoj kaj respondaj al la ŝtato. Por plenumi la edukan taskon la lernejo 
estu rajtigita influi la publ kan laboron por la junulara bonfarto en maniero 
responda al la graveco de la lerneja laboro.

1. Per leĝo oni ligu la oficejojn de la lerneja administracio kaj de la 
junularbŭnfartaj aŭtoritatoj laŭ jena modelo: a) landoficejo por la junularo 
— landoficejo porla lernejo — landkonsil intaro lerneja; b) distrikta oficejo 
por ia junulara’bonfarto — distrikta oficejo lerneja — distrikta lerneja 
konsilantaro; c) loka oficejo por la junulara oonfarto — loka lernejoficejo — 
lerneja konsilantaro loka.

2. La lernejo estu rajtigata interrilatigi al la oficejo porjunulara ankaŭ la 
infanojn antaŭ la akcepto ĉe la lernejo kaj post la forlaso de la lernejo.

Infangardejoj estu sub gitaj al la influo de ia lernejoj (Tiuj infangardejoj 
gardas la infanojn ne . vizitantaj la lei nejon dum la gepatroj laboras de 
matene ĝis vespere). Ĉiuj apartaj edukejoj estu submetataj al la kontrolo 
de pedagogo ŝtata ekzameni*. La estroj de tiuj edukejoj pruvu instruitecon 
respondan al la celoj pedagogiaj de siaj ejoj.

3. Oni enoficigu ĉe la porjunularaj oficejoj kiel estron nur pedagogie in- 
struitan fakulon. La porjunularaj oficejoj praktiku en la spirito de la ĝenerala

, homara klerigo sendepende de ĉiu partieca aŭ religia tendenco. La lernejo 
. mem pli kaj pii fariĝu edukejo ankaŭ por la infanoj facile deirantaj de la 

vojo moraleca.
Piednoto: Porjunulara oficejo — Tiujn oficejojn oni havas en la 

grandurboj interne de la urba administracio por jenaj celoj: Gardo de la 
< infanoj ĉe edukaj gepatroj; prizorgado de sengepatraj infanoj, kontrolo de 

la infanlaboro; aparta edukado por malmoraliĝantoj, konsilado ĉe junularaj 
juĝistaraj aferoj, bonfarto de la suĉinfanoj;, gardo de la patrinoj antaŭ kaj 
post la nasko, bonfarto de la lerneja junularo ekster la lernejo, zorgo pri 
la kampara restado de la mizeraj gelernejanoj, lerneja manĝigo.

La id u a ĉefkunveno (la 8-an de Junio)
malfermiĝis per la salutparoloj de la eksterlandaj delegitoj. La reprezentintoj 
de la sveda, nederlanda, angla kaj luksemburga instruisiasocioj akcentis la 
taskon komunan por ĉiulandaj geinstruistoj, konduki la junularon al la homara 
nobleco. La eksterlandaj germanaj geinstruistoj deklaris malgraŭ ĉiuj kon- 
traŭaĵoj konservi la germanajn kulturaĵojn al la germanaj infanoj eksterlandaj. 
Poste instruisto Barth-Leipzig pritraktis la duan ĉeftemon de la 
Festalozzi-jubilea jaro: La ideo de la sinadministrado kaj la lernejo: En la 
tempoj mizeraj por ŝtato kaj ekonomio oni provas veki la fortojn dorm- 
intajn de la popolo. Tiamaniere la popolŝtato kreskis el la penso pri la 
sinadministrado., Necesas idealigi la penson de la sinadministrado bazante 
ĝin sur la penso de la popola komuneco. La lernejo pretendas la rajton, 
kiun alie oni donas al plej grandaj rondoj ekonomiaj kaj popolaj, nome 
igi la lernejanon kunrespondeca. El tio rezultas, ke la lerneja laboro estu 
aliigita, la vojo kondukos al la perlabora lernejo. La kunvenintaro faris unu- 
anime la proponitan decidon pri sinadministrado jene:

La popolŝtata lernejo devas klerigi la infanojn, por ke ili fariĝu homoj 
kun agema sento por la ĝenerala bono kaj kapablu iam partopreni la ŝtatan 
vivon memstare kaj pretante al la respondeco.

La aparteco de la profesitaskoj intruistaj postulas kune kun la rezultatoj 
de la edukscienco la finkonstruadon de la lerneja administrado laŭ la prin- 
cipoj de la sinadministrado.
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La Germana instruista Unuigo rigardas kie! lernejon de sia programo la. 
generalan liberan statlernejon, por kiu ia stato faras la legajn fundamentojn, 
regulas la porinstruistajn instruadon kaj enoficigon, organizas kaj kontrolas 
la tutan instruadon - lernejan. .

La Germana Instruista Unuigo postulas la arangon de la sinadministrado 
en ĉiuj administradaj oficejoj komencigante ĉe la opa lernejo kaj finigante 
■ĉe la supera lerneja aŭtoritato per landa kaj regna lernejaj., konsilantaroj 
kiel ĉefa aŭtoritato. .

Sur ĉiujn ŝtupojn de la sinadministrado estu starigitaj sinadministradaj 
korporacioj konsistantaj el elektitoj de ĉiaspecaj lernejoj koncernaj kaj re- 
prezentantoj de la gepatraro.

Latvia Instruista Asocio.
(Latvijas SKOlotaŭu Savienibai.

' L. I. A. fondis la kongreso de instruistoj de- Latvio en Tartu en 1917-a 
jaro. Dum nuntempa Latvio estis parto de. la cara Rusujo, oni malpermesis 
la profesian organizon de instruistoj. Post la revolucio de 1917 la cirkon- 
stancoj ŝaŭj^iĝis; kun la politika libereco ebligis ankaŭ profesia organizo de 
instruistoj. La kongreso de instalistoj en Tartu diskutis krom araj gravaj 
demandoj pii lerneja politiko ankau la demandon pri organizo de inmru- 
istoj kaj akceptis rezolucion, kiu invitis instruistojn fondi profesiajn organiz- 
ajojn k ij aligi al Asocio. Komence la inviton povis sekvi nur malgranda 
parto da instruistoj, kiu estis. dissemita eti la vasta' Rusujo. Tamen tiuj, kiuj 
restis en Riga kaj Vidzeme (Kurzeme estis okupita de germanoj), fondis 
unuajn profesiajn organizajojn, kiuj aligis al Asocio. La estraro de la Asocio, 
kiun elektis la kongreso, diligente eklaboris: komencis eldoni pedagogian 
gazeton „Latvijas Skola" kaj invitis ins'.riist jn al kunv- noj, por trovi vojojn 
al nova lernejo. La germana okupado ĉes gis tiun laboron. Komence de 
Septembro germana armeo okupis Riga-n kaj poste (en Februaro 1928) la 
restan teritorion de Latvio. La socia vivo mortis, ĉar ĉiuj organizajoj estis 
fermitaj kaj kunvenoj malpermesitaj. Kiam germani armio lau la Versala 
traktato lasis Latvion, en gi komencis la regado de komunistoj. Ankaŭ ĉe 
la komunistoj la Asocio ne povis renovigi sian laboron. Nur post la mal- 
venko de la komunistoj kaj likvido de la bandoj de Bermonto (Novembrol919) 
la Asocio renovigis la interrompitan la-oron. Gi estis t-e intensiva. Baldaŭ 
tutan Latvion kovris in^^rui^l ij profunuiĝoi, kiuj preskaŭ ĉiuj aligis al Asocio.

Nuntempe en la Asocio estas unuigitaj 32 instruistaj organizajoj, inter iii 
ankaŭ 4 de - majpl•imultoj (minoritaton: 2 hebreaj, I rusa, 1 blankrusa. En 
Asocio estas unuigitaj pli ol 3000 instruistoj. Dum la tuta temp u de sia 
ekzistado la 'Asocio pleje atentis: 1. la unuigadon de instruistoj; 2. la de- 
fendon de jura kaj ekonomia stato de instruistoj; 3. la plivastigon kaj pro- 
fundigon de ilia kleriga nivelo kaj 4. la akceladon de popola klerigado. Por 
atentigi tiujn-ĉi celoj’n la Asocio kunvokis kelkajn kongresojn, konferencojn 
kaj kunvenojn, arangis kursojn, pedagogiajn sem ijnojn kaj refeiatojn, or- 
ganizis pedagogian oficejon, kiu donas konsilojn kaj gvidas la instruistojn- 
serĉaritojn en serĉado de hovaj vojoj de kletigo, arangis pedagogian muzeon, 
kie - oni donas konsilojn al instruistoj pri uzado de instruiloj. Krome la 
Asocio eldonas dusemajne pedagogian- revuon por instruistoj kaj gepatroj. 
El neperiodaj eldonajoj estas menciindaj la serioj «Lerneja Literaturo" kaj-.
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..Historiaj Fontoj". Al historiaj instruiloj oni devas aldoni c. 600 historiaj 
diapozitivoj de antikva, meza kaj nova epoko,. Multe da energio dedicis la 
Asocio al propagando kaj defendo de demokratia lerneja sistemo. Jam de 
sia fondiĝo la Asocio agitis por la sistemo de unuigita lernejo. . Ĝi konsi- 
stas el prepariga (Vorschule) 1-2 lernejjaroj kaj fundamenta (Ĝirundschule)
6-klasa  lernejo, kiuj estas devigaj al Ciuj infanoj. Post la fundamenta lernejo 
oni povas transiri sen ekzamenoj al meza au profesia lernejoj kun 4-5 jara 
kurso. Por la ceteraj infanoj estas deviga perfektiga lernejo. La Asocio- 
atingis, ke la parlamento preskaŭ entute akceptis tiun projekton en speciala 
lego pri klerigaj institucioj km lau gi arangis ciujn lernejojn ep Latvio. La 
laboro de Asocio ne limigis por Latvio. Ĝi etendis ankaŭ trans la limoj. 
Lau iniciativo de Asocio fondigis en Riga Internacia Oficejo de Instruistoj, 
en kiu partoptenas la instruistoj de Latvio, Estonio kaj Litovujo. La oficejo 
kunvokas Ciujare internaciajn instruistajn konferencojn. Ĝi okazas Liuvice 
en Riga, Kaunas kaj Tallin. Ne malpli ol la idean laboron la Asocio atentis 
la materialajn interesojn de instruistoj. Ĝi klopodis por plialtigo de salajro 
kaj por pli bona arango de gia elpago. Lau iniciativo de Asocio oni fondis 
apartan komunan malsanulan kason por instruistoj, al kiu estas aligintaj 
preskau ciuj instruistoj de Latvio. Plie sparkaso kaj kooperativo. Tiuj-Ci 
institucioj laboras en konsento kun la Asocio kaj apogas gian laboron ma- 
teriale. La Asocio posedas domojn en Riga, ce Riga marbordo kaj bienon 
apud Tukum, kie la instruistoj povas somere ripozi.

La estraro konsistas el prezidanto P. Kula, vic-prez. 1. RitinS kaj de
J. lvanovskis, K. Dekens, Fr. Osis, J. A.berbergs, Fr.Vitenbergs kaj K.Videnieks. 
La gazeto estas „Musu Nakotne" (Nia estonto).

K. B r u k li s, Aisunga, Latvio.

Instruistaj Asocioj en Novzelando.
„Novzelanda Instituto Edukada". — Membronombro 5156. — Gazeto: 

„National Education" — monata. — Prezidanto: S-ro F. L.. Combs, M. A. — 
Jara kunveno ce Wellington, 9.—13. Majo 1927. — Ĉefaj decidoj: Ke 
tiu ci jara kunveno jesas kiei opinio pri la dungado de edzigintaj instru- 
istinoj ke edzigeco ne devus veni en la demandon pri la dungado de in- 
struistoj. — Ke pro la granda nombro de instruistinoj kaj la specialaj be- 
zonoj de knabinoj en niaj lernejoj la tempo venis por la enoficigo de kap- 
ablaj virinoj en la inspektoraro kaj administracio de la Edukada Fako. — 
Ke definitiva periodo de forpermeso estu permesata al geinstruistoj post 
dek jaroj de laboro por la celo de eduka veturado eksterlanden. — Ke ciuj 
komencantaj instruistoj, enkalkulante novicojn kaj studentojn de instruistaj 
kolegioj aŭtomate igu pagantoj al la pensiuma konto. — Ke la subteno de 
la ministerio por Edukado estu petita por la jena propono: ke la Edukada 
Fako liberigu du instruistojn nomitajn de la Instituto el instrua laboro, por 
ke iii laboru kun oficisto de la Fako en la preparado de nova salajra skalo 
lau celo 8 de la Instituto (Fundamenta salajro por instruistoj estu pagata 
sendependa de meza nombro de geknaboj vizitantaj, kun aldonoj por ser- 
vado, diplomoj profesia kaj hejma respondeco).

„New Zeland Asocio de Lernejestroj". — Prezidanto: A. J. C. Hall..— 
Gazeto kaj jara kunveno kiel „Newzelanda Instituto Edukada*. — Ĉefaj 
decidoj:
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Ke la instruistaroj de lernejoj estu lau nombro de lernantoj kaj ne lau 
meza vizitado. — Ke Ia Fako klopodu pri la presado de normigitaj kaj 
diagnostikaj teSfoj por uzado en ĉiuj lernejoj en N. Z.

„Asocio de subinstruistoj en .N. Z.-aj ŝtataj Lernejoj". — Prezidanto: 
H. R. Fisher. — Gazeto: „Nationat Education". — Jarkunveno: 9-an de 
Majo 1927. Decidoj: Ĉar estas tiom multaj instruistoj senoficaj ni opinias. 
ke la tempo estas taŭga por tuja malpliigo de la grandeco de la klasoj kaj 
konforme pliigo de la instruistaroj.

«Nov-zelanda instruistina Asocio". — Prezidanto. F-ino Ednted-. — Gazeto: 
«National Education". — Jara kunveno: 14-an de Majo 1927. — Decidoj: 
Ke tiu ĉi asocio forte plendu pri la tendenco de Edukadaj Konsilantaroj, 
diferencigi inter fraŭlinoj kaj sinjorinoj, kie tia diferencigo neniigas la grad- 
igitan liston, kiu estas la oficiala normo de lerteco. — Ke por la utilo de 
la infanoj kaj la ŝtato neniu klaso devus superj tridek lernantojn po diplo- 
mita geinstruistoj en la infama fako, kaj ke en la meza fako ne devus superi 
fri-dek-kvin. » -

Atentu ke la superaj asocioj estas efektive nur specialaj fakoj de la N. Z.-a 
Edukada Asocio unue menciita.- c. J. A d c o c k, 'D. B. E A., lernejestro,

, Te Uku, Aucklando.

Kelke da vortoj pri Instruista Asocio en Pollando.

La pola instruistaro de unuagradaj — elementaj — lernejoj en Polio 
fondis sian profesian Asocion — pollingve - ,,Zwiazek Polskiego Nauzsy- 
cielstwa Szkol Powszechnych" — Z. P. N. S. P. — en Aprilo 1919. Antaŭ 
la mondmilito polaj instruistoj estis organizitaj nur en austria parto de PoL 
lando, en la rusa parto instruistoj kunvenadis kaŝe, konspire. — La Instru- 
ista Asocio havas 37598 membrojn, t, e. 59,2"/,: de tutlanda diversnacia 
instruistaro. Ekster la nomita unuigo staras malforta Kristan-Nacia Instru- 
ista Societo kaj malgrandaj ' alinaciaj organizaj‘oj. La celoj de Z. P. N. S. P. 
estas jenaj: a) kunigi ĉiujn instruistojn en la republiko por la plibonigo de 
ekonomia kaj intelekta stato de la membroj, b) defendi la sociajn kaj jurajn 
rajtojn de iii, c) progresigi la metodojn de instruado kaj popolan klerigon, 
d) helpi al ekonomia progreso de la lando.

Dum kelkaj jaroj de sia ekzistado la Asocio senĉese postulas por ĉiuj 
infanoj senescepte devigan 7-jaran instruadon en elementaj lernejoj, kiet 
fundamenton por la postea 5-jara mezlernejo. Tiujn-ĉi postulojn kaj aliajn 
submetas -en la parlamento kaj senato 11 asocianoj — 2 senatanoj kaj 9 
parlamentanoj el centraj kaj maldekstraj partioj. La prezidanto de Z. P.N. S.P. 
estas de komenco energia kaj muhŝatata senatano Stanislaw Nowak.

La ĉefestraro de la Aspcio eldonas en Varsovio — Warszawa — kelke 
da gazetoj kaj revuoj. Ĉiu membro ricevas ĉiusemajne ampleksan «Gios 
Nauczycielski" —■ «Voĉo de I’ Instruisto" — kun sciigoj pri profesiaj aferoj, 
la monata aldono «Praca Szkolna" («Lerneja Laboro") enhavas artikolojn 
pri instruado kaj edukado. Krom tiuj aperas — monata scienca revuo «Ruch 
Pedagogiczny“ («Pedagogia Movado"), kvaronjara «Szkota Specialma" 
(«Speciala Lernejo") por la instruistoj de blinduloj, .surdmutuloj k. a., — 
kvaronjara «Polskie Archiwum, Psychologji" («Pola arhivo de psikologio"), - 
dumonata «Polska Oŝwiata Pozaszkolna" («Pola eksterlerneja klerigado"), 
— kvaronjara »Roboty reczne" («La manlaboroj"), — la monata «Wiedza 
i Zycie" («Scienco kaj la vivo"), — fine belaspektaj, ilustritaj, ĉiusemajne 
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aperantaj „Plomyk“ kaj „Plomyczek“ („La Flamo" kaj „La Flameto") por 
gelernantoj de elementaj lernejoj. Al tiu el aro da gazetoj oni devas aldoni 
dek lokajn instruistajn gazetojn, eldonatajn en pli gravaj urboj de la lando.

La plimulto da instruistoj laboras en malbone arangitaj, malvastaj lernej- 
ĉambroj, tial iii ofte malsanigas kaj mortas pro ftizo. En la vicoj de unu- 
igita kolegaro aperis penso, ke estas necese savi malsanulojn. La V-a ĉef- 
kunveno de delegitoj en 1923 decidis unuanime, ke ĉiu membro krom or- 
dinara kotizo -pagu Ĉiumonate imposton 10;0-an de sia salajro. is Gnun oni 
kolektis tiavoje 2 500 000 zl. (280 000 dolarojn). Tiu ĉi monsumo sufiĉis 
por konstrui ' grandegan imponan sanatorion, arangitan lafl la plej novaj 
metodoj. Gi akceptas 200 ftizulojn. En la pura aero de Tatry-montaro la 
malsanuloj ofte reakiras sanon kaj farigas pli fervoraj pioniroj de la 
Asocio. Proksime de Zakopane, kie trovigas la Sanatorio, oni aĉetis bienon, 
kiu liveras produktojn — nutrajon por la malsanuloj. Sanaj gekolegoj be- 
zonas ripozlokon dum somera libertempo. Por iii estas organizataj ripoz- 
kolonioj kaj pensionoj en ses lokoj apud la maro kaj en la montaro. En 
Zakopane la Asocio havas propran Turistan Hejmon. Multaj sekcioj prenis 
al si patton de la multflanka laboro de V Asocio. Ekzistas apartaj fakoj por 
antaŭlerneja edukado, desegnado, muziko, instruistaj ekskursoj, eksterlandaj 
interrilatoj k. a. Estas projektata arango de Kongreso por slavlandaj instru- 
istaj asocioj. La ekskursa sekcio akceptis kelkajn grupojn de ĉeĥaj kaj 
slovakaj instruistoj kaj organizis krom tio la unuan ekskurson eksterlandan 
al Ĉeĥoslovakio. Lafl decido de la lasta ĉefkunveno (Novembro 1927) la 1%-a 
imposto estas de nun destinata por konstruado de instruistaj hejmoj en pli 
gravaj urboj. La instruista hejmo en la ĉefurbo enhavos jnter alie loĝejojn 
por infanoj de instruistoj kaj orfejojn. B. Gluchowski.

La Konferenco de Geinstruistoj en Litovio.

La 31-an de Decembro 1927 en Kaiŝiadoriai okazis la konferenco de la 
geinstruistoj de la distrikto Trakai. Partoprenis ĉirkaŭ 80 geinstruistoj-

Inter alie k-do E. Medisaŭsko parolis pri la internacia linguo Esperanto. 
Poste estis akceptita la jena rezolucio:

„La 31-an de Decembro 1927 la konferenco de la -geinstruistoj de la 
distrikto Trakai, aiiskultinte la paroladon de instruisto Edv. Mediŝahsko pri 
la internacia, lingvo Esperanto kaj vidinte ke internacia lingvo Esperanto 

. estas tre utila, sufiĉe disvastigita kaj en diversaj lernejoj por diversaj celoj 
vaste uzata, decidis: ■

1. rekomendi al ĉiuj geinstruistoj lerni internacian lingvon Esperanton,
2. per diversaj rimedoj apogi kaj disvastigi la menciitan lingvon,
3. peti la Ministerion de Klerigo, fondi dum somera libertempo kurson de 

la lingvo internacia Esperanto por la geinstruistoj de la elementaj lej-nejoj."
E. MediŝaUsko. 

KORESPONDADO.
Svedujo: Jenaj sinjoroj en Svedujo deziras korespondi ’ kun samideanoj:

S-ro P. K. Almgrcn en Surahammar (germanlingve) kaj G u stav
G u 11 i n en Endre, Sylfaste, Gotland (esperante). ... Oni sin turnu al iii.

Mendu viajn librojn en la administrejo de I.P.R.I

Presejo : Dr. Karl Pickert, Leitmeritz. Bohemio.



DIVERSAĴOJ.

I. P. R. kiel informilo.
Gios Nauczycielski (Pola instruista gazeto), n-ro 3, 1928 aperigas du 

artikolojn el IPR, n-ro 5-6, 1927, tradukitajn de nia amiko B. Giuchowski, 
Warszawa.

Kunlaborantoj por IPR.
Prof. Dr. Wicke-Chemnitz ankoraŭ eniris la rondon de niaj kunlaborantoj, 

klujn ni anoncis en n-ro 1, 1928.

Donaco al IPR.
K-o Spangs-LKpzig donacis 5 M ;e sia nocio.

Ŝanĝo en la Estona Abontarifo.
Est. kr. 3 (anstataŭ mark. est. 300).

Tra Austrio.
Varbpresajo kun 21 bildoj el la bela Austrio. Eldonita de la Ministerio 

por Komerco kaj Trafiko laŭ instigo de ĉefinspektoro H. Steiner. — Petu 
senpagan alsendon de Austria Trafik-Oficejo, Wien I, Friedrichstr. 1. Pro 
troaltigo de la pezo ni bedaŭrinde ne povas aldoni ĝin al IPR.

Liliput- Esperanto -Vortaro.
Esperanto-Deutsch, 10000 vortoj, interparoloj sur 555 pagoj; Deutsch- 

Esperanto; 12000 vortoj, gramatiko, interparoladoj sur 629 pagoj. Foliumante 
en la vortaroj oni kredas esti Gulliver en pigmea biblio: sur 5 cm alta 
pago 20 linioj. Tamen tre klaraj tipoj. Ĉiu volumo 1 M. Librejo Schmidt 
h. Giinther, Leipzig, Hofmeisterhaus. Mendu nur per IPR.

Centra Esperanto Librejo.
En la jara generala kunveno de akciuloj de la Anonima Societo „Centra 

Esperanto Librejo" en Hago (Nederlando), la bilanco, perda- kaj gajnakonto 
estis aprobitaj kaj la dividendo fiksita je 6% (antaŭan jaron 5b2°/o). Kiel 
komisaro estis reeliktita s-ro Ravestein jr.

. Centra Esperanto Librejo,
Bankastr. 2a, ’o-Gravenhaĝe, Nederlando.

Alvokoj.
Fondigis „Filozofia Rondo Esperantista". Kion gi volas?
Apartenas al la Esperanto-movado amikoj de la plej diversaj filozofiaj' 

sistemoj. Progresemulo scias, ke estas bona, pliriĉigi seninterrompe sian 
pensaron per taŭgaj ideoj de aliaj. Tial la filozofiemaj esperantistoj rond- 
igis, por interŝange malfermi siaj'n internajn saĝtrezorojn. Afable disponigis 
por tiu la gazeto „Interniaro" siajn pagojn.

Interesuloj sin turnu al la organizinto: T. W. Teich,
landsekretario de la .Interniaro" 

Hansa-Allee 249, Dusseldorf-Oberkassel.

Kolegoj instruistoj de matematiko, interesigantaj kaj dezirantaj partopreni 
la ellaboradon kaj praktikan elprovadon de l’matematika terminaro en Es- 
peranto, estas petataj konigi sin al R. Sikorski,

Vrhne-Piatnicka, 9, kv. 2, Smolensk, Sovet-Unio.
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SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) 
estas la monaorganiza.o de proletariaj 
esperantistoj, celanta" utiligi esp-on. 
. •. por la laboristaro tutmonda. . •.

SAT eldonas: 1.) interesan kaj utilan 
Jarlibron (senpage por la membroj); 
2.) ilus tri ia ^semajnan gazeton 
,,S®sina«Wo“ kun monata aldono 
„La Lernanto41;. 3.) monatan, ilus- 
tritan, literatur - scieno - pecd^g^c^^ian 
organon ^Sennacieca Revuo“;
4.) bibliotekon en -literaturaj, soci- 

politikaj kaj sciencaj verkoj. .-.

-«■■■«■■■■■■■■■■■■al-
Petu informojn aŭ specimenon Ce:

R. LERCHNER,' Colmstr. 1,

LEIPZIG O 27.

aperas la aktuala, ilustrita 

neŭtrala jurnalo de la 
Esperantomovado en 

granda, tagjurnala 
formato:

HEROLDO DE
ESPERANTO 

kun riĉa 
diversspeca enhavo 

ekskluzive en Esperanto. 

Kunlaborantoj en 401an- 
doj. Petu tuj senpagan 

specimon de la Administrado

HEROLDO de ESPERANTO 
HORREM B. KOLN, GERM.

Esperanto Junularo
Universala

Instruilo kaj Praktikilo. 
La gazeto de la juna generacio 

Abonprezo? jara por 8 numeroj 8 letera- 
frankoj al eksterlando, (=8 respondkup.)= 
1 Sm, 0,48 us. doi., 3 Rm., 2,50 sv. fr., 2br. Si l.

Oni povas aboni kvaronjare.

Aa.onejwez.os Anoncetode 10vortoj'krom 
unu adreso) 2 leterafrankoj al eksterlando.

Redaktejo kaj administrejo;

A. MEDPERT, WEDELLSTR. 17, 

Lelpzig N 23, Germanujo.

P -o- -ando.

Se W konas Esperanto- 
instruiston, kiu na Jam 
legu: Int. Pad. Rev. bon- 
voiu sciigi tias adrason 

al iu administrujo.

La plej malkara
gazeto esperantista estas 
sendube VERDA STELO, 

kiu aperas ĉiumonate en 
granda ĵurnala formato, 
dukolore presita, kun pro- 
paganda teksto en kvar 
lingvoj,la cetera teksto nur 
en Esperanto. Jarabono 

nur 2 sv. fk. au egalvaloro. 
Kolekti va jarabono (mint- 
mume 5 abonoj al sama 
adreso) 1.50 fk. ĝis 1.10 fk. 
Specimeno tute senpage 

de la Administrado

VERDA STELO, 
Horrem bei Koln (Germ.)

sv.fr

